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 Maak vooraf telefonisch een afspraak met het laboratorium: 014/71 20 88. 
 Seksuele onthouding maximum 7 dagen en minimum 48 uur vóór productie van het staal. 
 Een steriel potje kunt u verkrijgen via de behandelende geneesheer of bij het laboratorium. 
 Staalname mag thuis gebeuren, doch wordt de voorkeur gegeven aan het afnamelokaal in het 

ziekenhuis (meldt u hiervoor aan bij het laboratorium). 
 Staal rechtstreeks opvangen in het potje door masturbatie. 
 Maak geen gebruik van een latex-houdend condoom. Latex heeft namelijk zaaddodende 

eigenschappen. 
 Het staal moet zo snel mogelijk (binnen het uur) bezorgd worden aan het laboratorium. 
 Tijdens transport wordt het staal nabij lichaamstemperatuur bewaard (bijvoorbeeld in binnenzak jas). 
 Voor meer informatie in verband met spermaonderzoek en een correcte staalname, raadpleeg de 

informatiebrochure ‘Fertiliteit (spermaonderzoek)’ via onze website: 
www.azmol.be\zorgaanbod\informatiebrochures\laboratoriumgeneeskunde  
of vraag deze brochure aan uw gynaecoloog of aan het klinisch laboratorium. 

 
 

Gegevens in te vullen door de patiënt 
 

Voor- en familienaam:       …………………………………….. 

Geboortedatum:        …………………......................... 

Aantal dagen onthouding vóór staalname:     …………………………………….. 

Datum en tijdstip productie:      … / … / …      … : … 

Is het staal opgevangen door masturbatie:     JA / NEEN 

Is het staal volledig opgevangen:      JA / NEEN 

 Indien NEEN: welk deel is verloren gegaan:   EERSTE / LAATSTE 

Werd er gebruik gemaakt van een latex condoom:   JA / NEEN 

Werd er gebruik gemaakt van glijmiddel:     JA / NEEN 

Plaats van afname:       THUIS / AFNAMELOKAAL ZIEKENHUIS/  

         ANDERE: ……………………….. 

Bent u de voorbije weken ziek geweest?     JA / NEEN 

 Indien JA: welke periode?      … / … / …  TOT  … / … / … 

Nam u de voorbije 3 maanden geneesmiddelen?    JA / NEEN 

 Indien JA: welke?      …………................................... 

 

 
Formulier te bezorgen aan het laboratorium met aanvraag van behandelende geneesheer. 


